
  التدرب على رسم خريطة تضاريس المغرب وتوطين الموارد الطبيعية

  الجغرافيــــــا: المادة
  الثانيـــــة: المستوى

 التمرن على رسم خريطة تضاريس المغرب؛ •  :أهداف التعلم

 .التمرن على توطين الموارد الطبيعية على خريطة المغرب •

 

 

 تم التحميل من خ�ل موقع الشاوني التربوي 

  :رقم الدرس
  :المدة

  :المراجع

4  
  حصتان

كتاب فضاء  -
 االجتماعيات

 دليل األستاذ -

موسوعات ومواقع  -
  ...إلكترونية مختلفة

  وىـــــــــتالمحت  األسئلة التعليمية التعلمية  الدعائم الديداكتيكية  أهداف التعلم  مراحل إنجاز الدرس
إثارة اهتمام التالميذ   رصيد معرفي سابق  

من أجل الوصول 
  لمحاور الدرس

  .الخريطة هي رسم واضح لمعالم السطح، تبرز مواقع الكيانات الجغرافية وكيفية انتشارها في المجال  
  المغرب على خريطة؟فكيف اُمثل تضاريس 

  وكيف ُاوطن بعض الموارد الطبيعية على خريطة المغرب؟

   :رسم خريطة تضاريس المغرب - ١

التمرن على رسم خريطة   
  .تضاريس المغرب

  :المغرب البد االنطالق أوال من قاعدة هذا الرسم وهو خلفية خريطة المغرب ثم أتتبع الخطوات التالية تضاريس لرسم خريطة    90الخريطة ص 
  رسم السالسل الجبلية مجسدا شكلها ومحترما مواقعها؛ 1
  وكذا ارتفاعاتها في مواقعها؛) توبقال، تدغين(تمثل القمم بكتابة أسمائها  2
  ؛مواقعهافي ) يف، األطلس المتوسط، األطلس الكبير، األطلس الصغيرالر (تتم كتابة أسماء السالسل الجبلية  3
  يتم تلوين المجاالت الجبلية بلون بني يشير إليها؛ 4
  بعدها يتم رسم حدود الهضبات والحمادات، حيث تلون مجاالت انتشارها باللون البرتقالي؛ 5
  تكتب أسماء الهضبات والحمادات في مواقعها على الخريطة؛ 6
  المجاالت البيضاء المتبقية في الخريطة سهوال ومنخفضات، حيث تلون بلون أخضر، مع كتابة أسماء أهمها؛ تمثل 7
  يتم إنجاز مفتاح للخريطة المرسومة في المكان المخصص له؛ 8
  .يتم اختيار عنوان مناسب للخريطة 9

   .يتم الحصول على خريطة لتضاريس المغرب -:التقويم المرحلي

  :الغطاء النباتي على خريطة المغربتوطين  - ٢

  
  
  

 

التمرن على توطين 
الموارد الطبيعية على 

  .خريطة المغرب

  :ثم أتتبع الخطوات التالية 90يتم كذلك رسم خلفية خريطة المغرب اعتمادا على الخريطة ص     90الخريطة ص 
  رسم مجاالت انتشار الغابات، ثم تلوينها باللون األخضر؛ 1
  األحراش، ثم تلوينها باللون البنفسجي؛رسم مجاالت  2
  تحديد مجاالت انتشار السهوب، ثم تلوينها بلون برتقالي؛ 3
  تلوين مجاالت انتشار النباتات الصحراوية بلون أصفر؛ 4 

  كتابة أسماء السالسل الجبلية في مواقعها؛  5
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  إنجاز مفتاح للخريطة المرسومة؛ 6
  .وضع عنوان مناسب لها 7

  .رسم خريطة للغطاء النباتي بالمغرب: المرحلي التقويم

  :توطين بعض المعادن والمصادر الباطنية للطاقية على خريطة المغرب -٣

التمرن على توطين   
الموارد الطبيعية على 

  .خريطة المغرب

  :ثم يتم اتباع الخطوات التالية 93ص  تنقل خلفية خريطة المغرب    93الخريطة ص
  :الواردة في مفتاح الخريطة يتم توطيناعتمادا على الرموز  1

 مناجم الفوسفاط بكلمن خريبكة واليوسفية وبوكراع؛ •
 ؛°24وخط عرض  °12مناجم الحديد جنوب الناظور وشرق السمارة وعند تقاطع خط طول  •
 .مناجم الفحم بجرادة -, آبار البترول والغاز الطبيعي بكل من سيدي قاسم والصويرة •

  .مناسب للخريطةيتم بعدها وضع عنوان  2

  .بالمغرب رسم خريطة المغرب يوطن عليها بعض المعدن مصادر الطاقة: التقويم المرحلي

 .لخص المراحل التي يتم قطعها لرسم خريطة الكيانات الجغرافية بالمغرب -: التقويم اإلجمالي

  

  تم التحميل من خ�ل موقع الشاوني التربوي 

  من إنجاز األستاذ عبد المولى الشركي مصباح
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